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Comunicat de presă
29-11-2019 - 13:20
Referinţa nr.: 20191129IPR67710

• Este prima dată când cetățenii consideră că schimbările climatice trebuie să fie prioritatea
Parlamentului European, conform unui sondaj Eurobarometru

• Șase din zece europeni cred că protestele conduse de tineri au un impact direct asupra
politicilor publice

• Președintele Parlamentului European, David Sassoli, va participa la Conferința ONU COP25
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Combaterea schimbărilor climatice ar trebui să fie prioritatea Parlamentului, conform
noului Eurobarometru, ale cărui rezultate subliniază influența protestelor tinerilor pentru
mediu.
 
“Combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului, oceanelor și biodiversității” trebuie să
fie cea mai importantă prioritate a Parlamentului European, spun cetățenii europeni în cadrul
unui nou Eurobarometru comandat de Parlamentul European și derulat în octombrie 2019.
Schimbările climatice reprezintă unul dintre motivele pentru care cetățenii au votat la alegerile
europene din mai 2019, în special pentru tineri. Acum, pentru prima dată, cetățenii europeni
plasează schimbările climatice pe primul loc în lista priorităților Eurobarometrului.

Eurobarometru 2019 privind schimbările climatice
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32% dintre europeni cred că lupta împotriva schimbărilor climatice și protecția mediului ar trebui
să fie cea mai importantă temă a deputaților europeni. Este cea mai menționată preocupare în
11 state europene, în special în Suedia (62%), Danemarca (50%) și Olanda (46%).
 
În cadrul sondajului Eurobarometru, cetățenii au fost întrebați și care este cea mai presantă
îngrijorare legată de mediu. O majoritate absolută de europeni (52%) menționează schimbările
climatice, apoi poluarea atmosferică (35%), poluarea maritimă (31%), deforestarea și creșterea
cantității de deșeuri (amble 28%).
 
Președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, (S&D, IT), care va ajunge la Madrid
luni, pentru a participa la deschiderea Conferinței ONU pentru schimbările climatice COP25, a
spus: “Acest sondaj arată foarte clar că europenii vor ca UE să acționeze pentru combaterea
schimbărilor climatice. Ieri, la Strasbourg, Parlamentul European a votat o rezoluție prin care
declară situația de urgență privind clima în Europa și pe plan global. Îi ascultăm pe cetățeni și
atragem atenția asupra nevoii de a merge dincolo de cuvinte și a acționa. “
 
Protestele conduse de tineri au impact 
 
În cursul anului trecut protestele conduse de tineri au mobilizat milioane de oameni în UE și în
întreaga lume.
 
Acest nou sondaj Eurobarometru arată că șase din zece cetățeni europeni sunt încrezători și
convinși că protestele conduse de tineri au un impact direct asupra politicilor publice atât la nivel
național cât și european.
 
Irlandezii (74%), suedezii (71%) și ciprioții (70%) sunt printre cei mai convinși că protestele vor
genera măsuri politice la nivel european, comparativ cu cehii (42%) și cu britanicii (47%).
 
Background
 
Din 1973 Eurobarometrul măsoară percepția și așteptările cetățenilor europeni cu privire la UE.
Sondajul a fost efectuat de Kantar în perioada 8 - 22 octombrie 2019, în toate cele 28 de state
membre, prin metoda interviu față în față, pe un eșantion de 27 607 persoane, cu vârsta de
peste 15 ani. Sondajul integral va fi publicat pe 10 decembrie 2019.
 
Mai multe informaţii
Parlemeter 2019: Grafice privind schimbările climatice şi protecţia mediului (EN)
Site-ul Parlamentului European despre Eurobarometru
Rezoluția Parlamentului European referitoare la Conferința ONU din 2019 privind schimbările
climatice (COP25)
Rezoluția Parlamentului European referitoare la urgența climatică și de mediu
EP Research briefing: Conferința ONU de la Madrid privind schimbările climatice
Pachet multimedia referitor la COP25

Materiale fotografice, video și audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191129RES67708/20191129RES67708.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf


COP25 (EN)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/da/home
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